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KẾ HOẠCH
Phát động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm
ngày thành lập Đảng bộ huyện Tam Đường (01/10/1950 - 01/10/2020)
Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ
huyện Tam Đường (01/10/1950 - 01/10/2020). Ủy ban nhân dân huyện Tam
Đường phát động phong trào thi đua tới toàn thể trong cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong huyện với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các
mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận
thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên
môn, tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm công tác trong đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân vượt qua
mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020.
Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới
trong công tác, nghiên cứu khoa học, lao động, học tập; các công trình nghiên
cứu khoa học, đề tài, đề án… đạt chất lượng cao, tiêu biểu.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức phong trào thi đua phải bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết
kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở
từng cơ quan, đơn vị.
Kết thúc từng đợt thi đua và tổng kết phong trào thi đua năm 2020 phải
thực sự tạo ra kết quả, sản phẩm thi đua; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng,
hiệu quả công tác.
Thông qua phong trào thi đua phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển
hình xuất sắc để kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ THI ĐUA
1. Đối tượng thi đua

- Tập thể: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị
trấn; các bản và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện.
2. Nội dung, tiêu chí thi đua
Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan, đơn vị, cá nhân cần chú
trọng những nội dung, tiêu chí thi đua cơ bản sau:
- Đổi mới nội dung, phương thức, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất
lượng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm
việc của cơ quan.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thi đua
trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh,…
- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
với thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực học tập lý luận chính trị, rèn luyện
phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy
mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc; chống các biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
- Tích cực thi đua thực hiện văn hoá công sở, nâng cao đạo đức công vụ,
tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực. Xây dựng cơ
quan, đơn vị văn hoá, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện việc ký kết giao ước
thi đua và đăng ký các hình thức thi đua khen thưởng của tập thể và cá nhân
mang tính phấn đấu cao, quyết tâm tu dưỡng rèn luyện, nỗ lực, trách nhiệm,
sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
3. Thời gian thi đua: Thực hiện từ nay đến ngày 01/9/2020.
4. Tiêu chuẩn
4.1. Đối với tập thể
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
nội bộ đoàn kết.
- Có thời gian thành lập trên 10 năm.
- Trong 10 năm (từ 2010 đến 2019) cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm
vụ trở lên và có ít nhất 02 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn
thành xuất sắc nhiệm năm.
Lưu ý: Đối với các tập thể bản hàng năm đạt bản làng văn hóa; đến thời
điểm xét thi đua phải đạt bản làng xanh - sạch - đẹp.
5.2. Đối với cá nhân
- Có thời gian công tác liên tục trên địa bàn huyện từ 2005 đến nay.
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- Trong 10 năm từ 2010 đến 2019: Được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ
trở lên; cá nhân có 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ năm.
5.3. Đối với hộ gia đình: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước; từ năm 2010 đến 2019 hàng năm đều đạt gia đình văn
hóa; đạt năng xuất, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh,…
III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG
(Có văn bản Hướng dẫn sau)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện
- Các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện tăng cường công
tác, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này của đơn vị thuộc khối, lĩnh vực phụ
trách.
- Xem xét, cho ý kiến đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đề nghị
khen thưởng.
2. Phòng Nội vụ
- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các doanh
nghiệp tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua; thẩm định thành tích đề nghị
Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen theo quy định.
- Tham mưu cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện kiểm tra tình
hình tổ chức triển khai Đợt thi đua ở các cơ quan, đơn vị.
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện mở trang chuyên đề, chuyên
mục, xây dựng phóng sự,... tuyên truyền về Đợt thi đua; tuyên truyền các gương
tập thể, gương cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, điển hình
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Trang thông tin điện tử huyện đẩy mạnh tuyên truyền về đợt thi đua;
giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đợt thi đua và phong
trào thi đua yêu nước.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với các xã, thị trấn tăng
cường công tác tuyên truyền các hoạt động trong đợt thi đua.
5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại
chúng tăng cường công tác tuyên truyền Đợt thi đua lập thành tích chào mừng
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tam Đường (01/10/1950 01/10/2020).
6. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy: Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát,
thẩm định thành tích của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn.
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7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các doanh
nghiệp
- Thực hiện tuyên truyền, tích cực tham gia Đợt thi đua lập thành tích
chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tam Đường
(01/10/1950-01/10/2020), giới thiệu điển hình tiên tiến để tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
- Thực hiện việc bình xét và đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy
khen cho tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong
đợt thi đua theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch phát động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ
niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tam Đường (01/10/1950 01/10/2020) của UBND huyện Tam Đường./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, NV.
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